
SPRAWOZDANIE Z OBJAZDÓWKI: 
 
W dniach 04.06 – 08.06.2013 studenci III roku Turystyki i Rekreacji Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyli ćwiczenia terenowe wraz z 
opiekunami: mgr Wojciechem Fedykiem oraz dr Marcinem Dziedzicem. 
Łącznie grupa składała się z 36 studentów, dwóch opiekunów i kierowcy. 
Do zadań studentów należało między innymi: 

• Przygotowanie szczegółowego programu wyjazdu terenowego 
• Rezerwacje usług oraz noclegów 
• Dysponowanie środkami finansowymi (gromadzenie, kosztorysowanie 

i rozliczanie)  
• Pilotaż poszczególnych odcinków tras 

 
Studenci zostali podzieleni na grupy zadaniowe, które od momentu podziału 
przejmowały odpowiedzialność za wyznaczone zadanie.  
W ten sposób każdy członek zespołu mógł sprawdzić swoje umiejętności 
organizacji, współpracy oraz wykorzystania zdobytej wiedzy (w toku nauczania 
studiów). Wszystkie przydzielone zadania były wykonywane pod okiem 
opiekunów. 

 
 Głównym celem wyjazdu była weryfikacja zdobytej przez studentów 
wiedzy teoretycznej z praktycznym działaniem w sferze organizacji i obsługi 
ruchu turystycznego. Uczestnicy sprawdzali się w roli organizatorów wycieczek, 
finansowych, kwatermistrzów, pilotów a także przewodników wycieczek. 
 
Po wykonaniu części przygotowującej do wyjazdu, przyszedł czas na realizację. 
Poniżej umieszczamy sprawozdanie z przebiegu objazdówki, której trasa 
prowadziła głównie przez województwo Małopolskie. 
 
Dzień pierwszy: 
W godzinach porannych studenci wyruszyli z pod Aqua Parku we Wrocławiu. 
Od pierwszych minut trwania wyjazdu grupa, znajdowała się pod opieką 
jednego ze studentów pełniących rolę pilota wycieczek na danym odcinku trasy. 
Pierwszym miejscem docelowym, było zwiedzanie kopalni węgla kamiennego 
Guido w Zabrzu. Tam pod okiem wykwalifikowanego przewodnika 
zwiedzaliśmy podziemia zabytkowej kopalni. Obecnie kopalnia składa się z 
dwóch poziomów o odmiennym charakterze ekspozycji. Na poziomie 170 
metrów grupa podziwiała przedstawioną m.in. historia śląskiego górnictwa i 
metody wydobycia węgla z przełomu XIX i XX wieku. Na poziomie tym 
funkcjonuje też kaplica. W klimat epoki i charakterystykę pracy górników 
wprowadzały studentów efekty audiowizualne (np. rozmowy górników, 
trzeszczenie stropów). Poziom 320 metrów ma charakter współczesnego 
górnictwa. 



 
 1. Kopalnia Guido 
 
Kolejnym zwiedzanym miejscem był Park Leśnych Niespodzianek w Ustroniu. 
W parku znajdują się ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne, dające możliwość 
obcowania z naturą i podziwiania dzikich zwierząt żyjących w polskich lasach. 
Jedną z największych atrakcji parku są pokazy lotów ptaków drapieżnych. 
Grupa objazdowa uczestniczyła w pokazie lotów sów i pomimo deszczowej 
pogody, Sowy wywarły duże wrażenie a większość ze studentów zdecydowała 
że jeszcze odwiedzi Park indywidualnie przy bardziej sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. 
 
Podsumowanie dnia pierwszego odbyło się w Wiśle w ośrodku 
wypoczynkowym Sosna (gdzie grupa zarezerwowała nocleg), przy wspólnych 
wieczornych zabawach integracyjnych. 

  
2. Wieczór integracyjny w „Sośnie” 
 
Dzień drugi: 
Dzień rozpoczął się od zwiedzenia muzeum koronki w Koniakowie. Można w 
nim zobaczyć wiele interesujących eksponatów, tzn.: czepce, obszycia chust, 



kołnierzyki, wstawki do bielizny pościelowej, firanki, damską bieliznę czy 
„ząbki” czyli serwetki na półki, z których każda ma inny wzór i kształt, 
motywowany elementami przyrody i tradycji. 
Następnie grupa weszła na punkt widokowy Ochodzita. Niestety i w tym dniu 
warunki pogodowe również nie sprzyjały więc piękne, górskie widoki studenci 
mogli jedynie sobie wyobrazić. 
 

  
3. Punkt widokowy Ochodzita 
 
Ważnym punktem dnia drugiego było zwiedzenie Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Muzeum zorganizowane zostało w formie 
zespołu zabytkowych zabudowań (z pełnym wyposażeniem, udostępnionych do 
zwiedzania) rozmieszczonych na terenie parku. Tu, towarzyszyła grupie 
wykwalifikowana przewodniczka, która wprowadziła wszystkich w niezwykłe 
dzieje regionalnej kultury Małopolski.  
Ostatnim przystankiem w tym dniu był szybki (ze względu na złą pogodę) 
spacer po Dolinie Kościeliska należącej do Tatrzańskiego Parku Narodowego, w 
której studenci mogli podziwiać niezwykłe formy skalne, oryginalną roślinność 
oraz rwący Potok Kościeliski. 



 
4.Dolina Kościeliska 
 
Drugi nocleg odbył się w ośrodku noclegowym Hanusina Chałupa w 
Zakopanem. 
 
Dzień Trzeci: 
Ten dzień rozpoczął się od spaceru po Krupówkach, którego celem było dotarcie 
do Cmentarza na Pęksowym Brzysku, gdzie znajduje się około 500 grobów, w 
tym 250 osób zasłużonych. Studenci podziwiali nagrobki będące 
niepowtarzalnymi dziełami sztuki, wykonanymi w drewnie, metalu lub 
kamieniu kapliczkami, góralskimi krzyżami, rzeźbionymi w motywy 
podhalańskie, malowanymi na szkle.   
 



 
5. Cmentarz na Pęksowym Brzysku 
 
Po zwiedzeniu Cmentarza, grupa udała się do Muzeum Tatrzańskiego, 
posiadającego największą ilość eksponatów i placówek.  Tam, studenci 
otrzymali krótką lekcję m. In. historii, geografii i geologii obszarów Tatr i 
Podtatrza. 

  
6. Muzeum Tatrzańskie 
 
Kolejnymi etapami zwiedzania była wizyta w filii Muzeum Tatrzańskiego: 
Dworu Tetmajerów w  Łopusznej następnie kościoła św. Michała Archanioła w 
Dębnie, by dotrzeć do Nidzicy - miejscowości w której grupa  wspięła się na 
Zaporę oraz pokonała statkiem fragment zalewu Czorsztyńskiego w celu 
dotarcia i zwiedzenia Zamku w Nidzicy.  



 
7. Zapora w Nidzicy 
 
Kolejnym miejscem, do którego udał się autokar nr. II była Szczawnica - 
miejscowość uzdrowiskowa, w której studenci mieli okazję zdegustować 
różnych rodzajów wód leczniczych w Pijalni wód. Wyjątkowo popularna stała 
się woda o nazwie „Małgorzata” ponieważ pomimo specyficznego smaku 
posiadała najlepsze właściwości lecznicze. 
Po degustacjach wody w Szczawnicy, grupa wróciła do Hanusinej Chałupy na 
obiadokolację i kolejny nocleg. 

 
8. Chanusina Chałupa  
 
Dzień Czwarty: 
Ten dzień, wycieczka objazdowa rozpoczęła od zwiedzania Skansenu Taboru 
Kolejowego w Chabówce. Następna w kolejce do zobaczenia była Kalwaria 
Tokarska w Tokarni, jednak ze względu na poślizg czasowy, grupa zatrzymała 
się tylko przy pierwszej stacji i pojechała do następnego punktu programu - 
Lanckorony. Lanckorona to niezwykła wieś, która zachowała oryginalną 
drewnianą zabudowę z drugiej połowy XIX wieku. Oprócz zabudowy wsi, 
Studentom udało się zwiedzić również muzeum Lanckorony. 



 
9. Muzeum Lanckorony 
 
Kalwaria Zebrzydowska – to jedno z najważniejszych zwiedzanych miejsc dnia 
czwartego. Grupa pod opieką wykwalifikowanego przewodnika zwiedziła tu 
fragmenty Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego manierystycznego zespołu 
architektonicznego i krajobrazowego z XVII wieku. Sanktuarium wraz z 
parkiem pielgrzymkowym zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO jako jedyna taka kalwaria na Świecie. 

 
10. Sanktuarium Pasyjno - Maryjne 
 
Kolejnym etapem dnia czwartego był długo wyczekiwany przez grupę czas 
wolny w Wadowicach – mieście Papieża Jana Pawła II, wszyscy studenci dali 



się skusić na słynne  kremówki Papieskie serwowany w każdej cukierni i 
piekarni tego miasta.. 
Po spokojnie spędzonym czasie wolnym, grupa udała się na chwile rozrywki w 
Dinozatorlandzie w Zatorze, gdzie najbardziej atrakcyjnym miejscem jest 
ścieżka edukacyjna prowadząca wśród kilkusetletniego drzewostanu dębów, lip 
i buków. Ma ona 1400 metrów długości. Wędrując nią można spotkać około 100 
naturalnej wielkości ożywionych okazów dinozaurów. Ponadto na studentów 
czekała atrakcja w postaci seansu w kinie 5D. Istnienie takiego miejsca jak Park 
Dinozaurów (który zaskoczył wszystkich swoim bogatym zapleczem atrakcji i 
wysoką jakością oferowanych usług ) dało studentom bardzo dobry przykład na 
możliwości stworzenia kreatywnych pomysłów na prowadzenie własnych 
działalności gospodarczych funkcjonujących w sektorze rekreacji. 
 

 
11. Dinozatorland 
 
Po spotkaniu z dinozaurami grupa udała się do River Parku – Ośrodku 
wypoczynkowym w Zatorze gdzie odbył się ostatni nocleg objazdówki.  
Dzień piąty: 
Ostatni dzień wyjazdu studyjnego rozpoczął się od zwiedzania Muzeum 
Narodowego Auscheitz – Birkenau w Oświęcimiu. Ważnego miejsca 
upamiętniającego przeszłe dzieje ludzkości. Zadaniem tego miejsca jest przede 
wszystkim uświadamianie zwiedzającym skali zaistniałej tragedii, by już nigdy 
więcej nie dopuścić do podobnych zdarzeń w przyszłości. 
Po trudnej lekcji historii, grupa udała się do Muzeum Zamkowego w Pszczynie. 
To muzeum  jest jednym z najcenniejszych muzeów-rezydencji w Polsce, 
wyróżniającym się autentycznością (posiada zachowane 80% wyposażenia) i 
wiernością w utrzymaniu dawnego wyglądu wnętrz i otoczenia. Na studentach 
największe wrażenie zrobiła majestatyczna Sala Lustrzana. 



Po Muzeum, przyszedł czas na zwiedzenie długo wyczekiwanego zabytku 
techniki - Browaru Tyskie. Grupa zwiedzała to miejsce pod okiem 
wykwalifikowanego przewodnika, który opowiadał o dziejach browaru na 
przestrzeni wieków. Punktem kulminacyjnym była degustacja piwa. A na 
pamiątkę każdy uczestnik wycieczki otrzymał oryginalny kufel z Browaru 
Tyskie. 

 
12. Browar Tyskie 
 
W drodze powrotnej do Wrocławia, autokar nr II podjechał pod Radiostację w 
Gliwicach gdzie, uczestnicy zrobili sobie ostatnie pamiątkowe zdjęcie grupowe. 
Z Gliwic autokar ruszył w kierunku Wrocławia. 
 

 
13. Radiostacja w Gliwicach 
 
 
 



W trakcie trwania objazdówki, studenci zdobyli wiele cennych informacji na 
temat organizacji tego typu wyjazdów. Oprócz tego, poza wspaniałymi 
wspomnieniami każdemu z uczestników zostanie także zdobyta praktyczna 
wiedza z pilotażu i przewodnictwa.  
Wyjazd objazdowy uwrażliwił studentów III roku na  poznawanie walorów 
krajoznawczych Polski oraz szerzenie wiedzy na temat tych walorów wśród 
ogółu.  


